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Pozměňovací návrh 1
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá obnovenou strategii Komise pro 
nejvzdálenější regiony Unie, která se bude 
zabývat výsledky nejvzdálenějších regionů 
při plnění cílů strategie EU 2020, a to 
zejména inteligentním a udržitelným 
růstem podporujícím začlenění; 
zdůrazňuje výhody, které přináší rozvoj 
politiky sousedství zaměřené na vznik 
řádných integrovaných regionálních trhů; 
konstatuje, že provádění strategie EU 
2020 by mělo být přizpůsobeno specifické 
situaci nejvzdálenějších regionů;

1. doporučuje, aby politika soudržnosti 
byla přizpůsobena nejvzdálenějším 
regionům, jak je uvedeno v článku 
349 Smlouvy, přijetím zvláštních opatření; 
podporuje strategii EU na podporu 
nejvzdálenějších regionů, ale důrazně 
kritizuje snižování zvláštního financování 
nejvzdálenějších regionů nevržené 
Komisí, znamenající pokles o více než 
40 %; žádá Komisi, aby navrhla opatření 
trvalého charakteru a s přiměřeným 
financováním, jež bude možné přizpůsobit 
potřebám jednotlivých nejvzdálenějších
regionů a díky kterým by tyto regiony 
mohly lépe čelit neustálým omezením, 
jimž jsou vystavovány;

Or. pt

Pozměňovací návrh 2
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
za Výbor pro regionální rozvoj

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá k tomu, aby byly strategie 
inteligentní specializace a dlouhodobé 
investice v nejvzdálenějších regionech 
zařazeny do rámce strategie EU 2020 a do 
financování soudržnosti a aby byla 
zajištěna aktivní účast na stěžejních 
projektech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje potřebu analyzovat faktory 
růstu v těchto regionech, které se potýkají 
se strukturálními potížemi, a to tak, že 
budou identifikovány jak strategie, které 
mohou zlepšit jejich 
konkurenceschopnost, tak strategie 
zaměřené na snížení míry závislosti;
považuje za zásadní určit pomocí 
hloubkové analýzy ex ante a hodnocení ex 
post strategické projekty nezbytné pro 
stanovení jejich socioekonomického 
dopadu; je dále zastáncem toho, aby byly 
do analýzy zahrnuty různé regionální 
a místní subjekty a subjekty občanské 
společnosti, které znají jak silné, tak slabé 
stránky těchto oblastí;

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vzhledem k tomu, že jednou z hlavních 
slabých stránek nejvzdálenějších regionů 
je řízení zdrojů, domnívá se, že je nezbytné 
zajistit jim dostatečné prostředky, které 
jim umožní zajistit jejich investice, 
zejména co se týče dopravní 
infrastruktury, ale také infrastruktury 
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v oblasti dodávek vody, energií 
a nakládání s odpady;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje potřebu stanovit jasnou 
vazbu mezi cíli a fondy a s obavami 
konstatuje, že v nových návrzích Komise 
na víceletý finanční rámec od roku 2014 
je politika soudržnosti zasažena škrty 
nejvíce a že v důsledku toho se 
předpokládá snížení prostředků určených
na rozvoj nejvzdálenějších regionů 
o 7,5 %, tedy o 70 milionů, ve srovnání 
s předcházejícím obdobím;

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. požaduje lepší začlenění 
nejvzdálenějších regionů do Unie a do 
jejich zeměpisných oblastí; v této 
souvislosti vyzdvihuje potenciál 
nejvzdálenějších regionů působit jako 
spojení pro předávání znalostí mezi 
Evropou a třetími zeměmi a vyzývá Unii 
a členské státy, aby zohlednily důležitou 
úlohu nejvzdálenějších regionů při jednání 
se třetími zeměmi;

2. požaduje lepší začlenění 
nejvzdálenějších regionů do Unie a do 
jejich zeměpisných oblastí; v této 
souvislosti vyzdvihuje potenciál 
nejvzdálenějších regionů působit jako 
spojení pro předávání výsledků výzkumu, 
znalostí a inovací mezi Evropou a třetími 
zeměmi a vyzývá Unii a členské státy, aby 
zohlednily důležitou úlohu 
nejvzdálenějších regionů při jednání se 
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třetími zeměmi;

Or. pl

Pozměňovací návrh 7
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje obavu nad tím, že 
v některých regionech, zejména 
nejvzdálenějších, prostředky vynakládané 
Společenstvím nestačí na vyrovnání 
negativních dopadů jednotného trhu, 
HMU a liberalizace mezinárodního 
obchodu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. žádá Komisi a členské státy, aby 
zhodnotily geografické a územní 
specifické rysy nejvzdálenějších regionů
a přispěly tak k dosažení cílů stanovených 
strategií EU 2020, přičemž těmto 
specifickým rysům budou přizpůsobeny 
i evropské programy;

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává, že je zapotřebí uvolnit inovační 
potenciál a podnikavost nejvzdálenějších 
regionů, zejména prostřednictvím 
výměnných sítí; je znepokojen nízkou 
účastí nejvzdálenějších regionů 
v rámcovém programu pro výzkum; 
vyzývá, aby se politika soudržnosti 
a politika v oblasti výzkumu a inovací 
přizpůsobila specifickým potřebám 
nejvzdálenějších regionů;

3. uznává, že je zapotřebí uvolnit inovační 
potenciál a podnikavost nejvzdálenějších 
regionů, zejména prostřednictvím 
výměnných sítí; je znepokojen nízkou 
účastí nejvzdálenějších regionů 
v rámcovém programu pro výzkum; 
vyzývá, aby se politika soudržnosti 
a politika v oblasti výzkumu a inovací 
přizpůsobila specifickým potřebám 
nejvzdálenějších regionů; vyzývá k rozvoji 
součinnosti mezi rámcovým programem 
pro výzkum a inovace Horizont 2020 
a strukturálními fondy za účelem podpory 
účasti vznikajících jednotek excelence 
a zvýšení investic do vzdělávání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že využívání nástrojů 
politiky soudržnosti by mělo být 
přizpůsobeno jejich hospodářství se 
zvláštním ohledem na význam jejich 
malých a středních podniků a na potřebnou 
konkurenceschopnost;

4. zdůrazňuje, že využívání nástrojů 
politiky soudržnosti by mělo být 
přizpůsobeno jejich hospodářství se 
zvláštním ohledem na význam jejich 
malých a středních podniků a na potřebnou 
konkurenceschopnost a zaměstnanost;

Or. pl

Pozměňovací návrh 11
Inês Cristina Zuber
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje nutnost podporovat malé 
a střední podniky prostřednictvím 
přidělování evropských peněz na rozvoj 
výrobních struktur nejvzdálenějších 
regionů a jako způsob podpory 
pracovních míst spojených s právy, čímž 
by došlo ke zhodnocení specifických 
regionálních produktů a místní 
ekonomiky;

Or. pt

Pozměňovací návrh 12
Maria Da Graça Carvalho

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje znepokojení nad následky 
změny klimatu v nejvzdálenějších 
regionech, zejména pokud jde o stoupající 
vodní hladinu; vyzývá EU, aby se těmito 
otázkami zabývala v rámci své strategie 
týkající se změny klimatu;

5. vyjadřuje znepokojení nad následky 
změny klimatu v nejvzdálenějších 
regionech, zejména pokud jde o stoupající 
vodní hladinu; vyzývá EU, aby se těmito 
otázkami zabývala v rámci své strategie 
týkající se změny klimatu; doporučuje 
vhodným způsobem využívat energetické 
zdroje a rozvíjet potenciál obnovitelných 
zdrojů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 13
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
za Výbor pro regionální rozvoj

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje znepokojení nad následky 
změny klimatu v nejvzdálenějších 
regionech, zejména pokud jde o stoupající 
vodní hladinu; vyzývá EU, aby se těmito 
otázkami zabývala v rámci své strategie 
týkající se změny klimatu;

5. vyjadřuje znepokojení nad následky 
změny klimatu v nejvzdálenějších 
regionech, zejména pokud jde o stoupající 
vodní hladinu; vyzývá EU, aby se těmito 
otázkami zabývala v rámci své strategie 
týkající se prevence změny klimatu 
a reakce na ni;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že zvláštní pozornost by 
měla být věnována zapojení 
nejvzdálenějších regionů do jednotného 
digitálního trhu; domnívá se, že 
bezdrátové technologie, včetně satelitu, by 
mohly občanům nejvzdálenějších regionů 
poskytnout okamžitý všudypřítomný
přístup k širokopásmovému internetu.

6. považuje za nutné podporovat členské 
státy v tom, aby obyvatelům těchto 
regionů zajistily úplný přístup 
k informačním a komunikačním 
prostředkům, které poskytují nové 
technologie, přičemž příkladem jsou
širokopásmové technologie, bezdrátové 
technologie včetně satelitu a zejména
přístup k širokopásmovému internetu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Čl. 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že zvláštní pozornost by 
měla být věnována zapojení 
nejvzdálenějších regionů do jednotného 

6. připomíná, že zvláštní pozornost by 
měla být věnována zapojení 
nejvzdálenějších regionů do jednotného 



PE480.768v01-00 10/12 AM\890706CS.doc

CS

digitálního trhu; domnívá se, že bezdrátové 
technologie, včetně satelitu, by mohly 
občanům nejvzdálenějších regionů 
poskytnout okamžitý všudypřítomný 
přístup k širokopásmovému internetu.

digitálního trhu; domnívá se, že bezdrátové 
technologie, včetně satelitu, by mohly 
občanům nejvzdálenějších regionů 
poskytnout okamžitý všudypřítomný 
přístup k širokopásmovému internetu; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
obyvatelům z nejvzdálenějších oblastí 
zajistily přístup k širokopásmovému 
internetu do roku 2013.

Or. ro

Pozměňovací návrh 16
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že zvláštní pozornost by 
měla být věnována zapojení 
nejvzdálenějších regionů do jednotného 
digitálního trhu; domnívá se, že bezdrátové 
technologie, včetně satelitu, by mohly 
občanům nejvzdálenějších regionů 
poskytnout okamžitý všudypřítomný 
přístup k širokopásmovému internetu.

6. připomíná, že zvláštní pozornost by 
měla být věnována zapojení 
nejvzdálenějších regionů do jednotného 
digitálního trhu; domnívá se, že bezdrátové 
technologie, včetně satelitu, by mohly 
občanům nejvzdálenějších regionů 
poskytnout okamžitý všudypřítomný 
přístup k širokopásmovému internetu 
a umožnit ekonomický růst, a to
i prostřednictvím digitalizace služeb, které 
využívají malé a střední podniky;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že zvláštní pozornost by 
měla být věnována zapojení 

6. připomíná, že zvláštní pozornost by 
měla být věnována zapojení 
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nejvzdálenějších regionů do jednotného 
digitálního trhu; domnívá se, že bezdrátové 
technologie, včetně satelitu, by mohly 
občanům nejvzdálenějších regionů 
poskytnout okamžitý všudypřítomný 
přístup k širokopásmovému internetu.

nejvzdálenějších regionů do jednotného 
digitálního trhu; domnívá se, že 
informačně-komunikační technologie by 
mohly občanům nejvzdálenějších regionů 
poskytnout okamžitý všudypřítomný 
přístup k širokopásmové infrastruktuře.

Or. pl

Pozměňovací návrh 18
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. digitální ekonomika nepochybně 
podporuje hospodářský rozvoj EU, proto 
také zároveň upozorňuje na důsledky stále 
palčivějšího problému digitálního 
vyloučení, který se může stát závažnou 
překážkou rozvoje;

Or. pl

Pozměňovací návrh 19
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje nutnost využití veřejných 
služeb k zajištění ekonomické a sociální 
soudržnosti nejvzdálenějších regionů, což 
se týká zejména letecké a lodní dopravy, 
energie, komunikací a výzkumu;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 20
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že rozvoj přeshraničních 
služeb elektronické veřejné správy 
přispěje k začlenění nejvzdálenějších 
regionů do vnitřního trhu EU.

Or. ro


